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على خلفية ازدياد الهواج�س بني امل�سلمني خالل الآونة الأخرية..
«امل�ساجد م�ستهدفة» ..كتاب يحذر من ت�صاعد الإ�سالموفوبيا يف هولندا!..

�أع � ��د ف ��ري ��ق م ��ن الأك ��ادمي� �ي�ي�ن
وال� �ب ��اح� �ث�ي�ن واحل� �ق ��وق� �ي�ي�ن يف
هولندا ،كتابا بعنوان (امل�ساجد
م� ��� �س� �ت� �ه ��دف ��ة) ،ب � �ه� ��دف ج ��ذب
ان �ت �ب��اه ال �� �ش �ع��ب وال���س�ي��ا��س�ي�ين
�إىل الهجمات الإ�سالموفوبية
املتزايدة يف البالد.
وج ��رى �إع� ��داد ال�ك�ت��اب مب�ب��ادرة
وت�ن���س�ي��ق م�ع�ه��د وق ��ف ال��دي��ان��ة
يف هولندا للأبحاث ،وم�شاركة
ف� ��ري� ��ق ي� ��� �ض ��م  12خ� � �ب �ي��راً يف
امل�ج��االت الأك��ادمي�ي��ة والبحثية
واحل � �ق ��وق � �ي ��ة ،م� ��ن امل �� �س �ل �م�ين
وغريهم.
وي � ��أت ��ي م �� �ش��روع ال �ك �ت��اب ع�ل��ى
خ�ل�ف�ي��ة ازدي � ��اد ال �ه��واج ����س بني
امل �� �س �ل �م�ي�ن يف ه� ��ول � �ن� ��دا� ،إزاء
ال� �ه� �ج� �م ��ات ال � �ت� ��ي ت �� �س �ت �ه��دف
امل�ساجد يف عموم البالد ب�شكل
متكرر خالل الآونة الأخرية.
وي� �ه ��دف ال �ك �ت��اب �إىل ت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا
امل �ت �� �ص��اع��دة يف ه��ول �ن��دا ،ول�ف��ت
ان� � �ت� � �ب � ��اه ال � �� � �ش � �ع� ��ب وخ ��ا� � �ص ��ة
ال�سيا�سيني �إىل هذه الظاهرة.
ال� �ب ��اح� �ث ��ة يف ج ��ام� �ع ��ة ل �ي ��دن
ال � �ه� ��ول � �ن� ��دي� ��ة �إي � �ن � �ي � �ك� ��ي ف� ��ان
دي� � ��ر ف � ��ال � ��ك� �� ،ص ��اح� �ب ��ة ك �ت��اب
(الإ� �س�ل�ام��وف��وب �ي��ا وال�ت�م�ي�ي��ز)
ال� ��� �ص ��ادر ع� ��ام  ،2012حت��دث��ت
ل ��وك ��ال ��ة �أن � �ب� ��اء (الأن� ��ا� � �ض� ��ول)
ال�ترك�ي��ة ع��ن تفا�صيل م�شروع
ك �ت��اب (امل �� �س��اج��د م���س�ت�ه��دف��ة)

ملمح

الذي تر�أ�ست فريق �إ�صداره.
وق��ال��ت ال �ب��اح �ث��ة� :إن امل �� �س��اواة
وحرية الدين من �أهم احلقوق
الأ� � �س� ��ا� � �س � �ي� ��ة ل � � ��دى ال �� �ش �ع��ب
ال �ه��ول �ن��دي ،و�إن ح��ري��ة ال��دي��ن
تتعر�ض ل�ضغوط ك�ب�يرة ج��داً
بالن�سبة للم�سلمني هناك.
و�أ� �ض��اف��ت �أن ��ه مي�ك��ن م���ش��اه��دة
ذل � � ��ك م � ��ن خ � �ل ��ال الأع � � �م � ��ال
ال �ع��دوان �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ع��ر���ض لها
امل�ساجد يف الأعوام الأخرية.
واع�ت�برت �أن املجتمع امل�سلم يف
هولندا «�أ�صبحت لديه هواج�س
ب�سبب ه��ذه الأع�م��ال العدوانية
ال �ت��ي ت �ق��ع مب �ع��دل  25م ��رة يف
العام».

و�أو�ضحت فالك �أن الكتاب تناول
الهجمات الإ�سالموفوبية �ضد
امل���س��اج��د م��ن ج��وان��ب خمتلفة،
و�أن من �أهم امل�سائل الواردة فيه
درا�سة تتعلق بعدد الذين م َثلوا
�أمام املحاكم ل�صلتهم بالهجمات
التي تعر�ضت لها امل�ساجد خالل
الـ 20عاماً الأخرية.
و��ش��ددت على �أن الأب�ح��اث التي
�أج��روه��ا يف الأر��ش�ي��ف القانوين
��ض�م��ن امل �� �ش��روع� ،أظ �ه ��رت ع��دم
ات� �خ ��اذ الإج� � � � ��راءات اجل��زائ �ي��ة
بال�شكل الكايف.
وت ��اب �ع ��ت« :خ �ل��ال ال � � �ـ 20ع��ام �اً
الأخ � �ي� ��رة� ،أط� �ل� �ق ��ت �إج� � � ��راءات
ق��ان��ون�ي��ة  27م ��رة ب�سبب ح � ْرق

امل�ساجد خالل االع�ت��داءات ،مع
�أن حم��اوالت احل� ْرق ت�صل �أكرث
م��ن �ضعفي ه��ذا ال �ع��دد ،ورغ��م
ذلك مت اتخاذ �إجراءات قانونية
حمدودة للغاية!».
وبينت �أن ع��دداً قلي ً
ال ج��داً من
الأ�شخا�ص �أدينوا بتهمة التمييز
يف بع�ض ه��ذه الإج� ��راءات ،رغم
�أن ال �ق��وان�ي�ن ت�ق���ض��ي ب�ف� ْر���ض
عقوبات �أق�سى على الأ�شخا�ص
�إذا ك��ان التمييز �سبباً يف تنفيذ
الهجوم ،ولكن هذا مل يطبق يف
حاالت كثرية!
و�أع��رب��ت الباحثة ع��ن �أم�ل�ه��ا يف
حت �ق �ي��ق ت �ط��ور يف الإج� � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ،م ��ن خ �ل�ال زي� ��ادة

الوعي لدى الق�ضاة ب�ش�أن هذه
امل�س�ألة.
وقالت �إن الكتاب يتطرق �أي�ضاً
�إىل ب ��طء الإج � � ��راءات املتعلقة
بطلبات �إن�شاء م�ساجد جديدة
يف البالد ،رغ��م �صدور املوافقة
ال�ل�ازم ��ة ،م���ش�يرة �إىل �أن ه��ذا
الأم ��ر ن��اج��م ع ��ادة ع��ن م�شاعر
وت�صرفات مناه�ضة للإ�سالم.
ول �ف �ت��ت �إىل �أن ال���س�ي��ا��س�ي�ين
اليتحركون بالقدر الكايف �إزاء
الهجمات الإ�سالموفوبية التي
تطال امل�ساجد.
و�أردف � � � � � � � ��ت« :ه� ��دف � �ن� ��ا ت �ن �ب �ي��ه
ال�سيا�سيني و��ض�م��ان حتركهم
م � ��ن �أج� � � ��ل و ْق� � � ��ف ال �ه �ج �م ��ات

عبدالبا�سط ال�ساروت ..بلبل الثورة ال�سورية

تويف يوم ال�سبت املوافق  8يونيو
 2019العب كرة القدم ال�سوري
ع�ب��دال�ب��ا��س��ط ال �� �س��اروت ،ال��ذي
�أ��ص�ب��ح رم ��زاً لالنتفا�ضة �ضد
نظام ب�شار الأ�سد.
وم��ات ال���س��اروت املل ّقب مبن�شد
الثورة وحار�س الثورة ،والبالغ
من العمر  27عاما ،يف حمافظة
ح �م��اة ،وف �ق �اً للف�صيل امل�سلح
الذي ينتمي �إليه.
وك��ان قد ب��رز يف مدينة حم�ص
م�سقط ر�أ�سه عام  ،2011كواحد
م � ��ن ب �ي��ن ك� �ث�ي�ري ��ن ان �� �ض �م��وا
لالحتجاجات يف ال�شوارع.
وق��ال املر�صد ال���س��وري حلقوق

الإن���س��ان ،ومقره بريطانيا� ،إن
ال���س��اروت �أ��ص�ي��ب يف ا�شتباكات
وق� �ع ��ت ب �ي�ن ي ��وم ��ي اخل �م �ي ����س
واجلمعة وتويف �إثرها.
وب�شعره الطويل و�صوته العذب
ال � ��ذي غ �ن��ى يف م� ��دح ال� �ث ��ورة،
�سرعان ما �أ�صبح ال�ساروت رمزاً
لتلك املرحلة ال�سلمية الأوىل
من االنتفا�ضة.
وك� ��ان ال �� �س ��اروت ب �ط��ل ال�ف�ي�ل��م
الوثائقي (العودة �إىل حم�ص)
ج�سد حت ُّوله من ريا�ضي
الذي َّ
موهوب �إىل مقاتل متمرد.
و�أ� �ص �ي��ب ال� ��� �س ��اروت اخل�م�ي����س
امل��ا��ض��ي خ�ل�ال م �ع��ارك ا�شتبك

فيها مع قوات النظام ال�سوري،
على مناطق ريفي حماة و�إدلب،
ث��م مت نقله �إىل تركيا للعالج،
ثم لفظ �أنفا�سه الأخ�ي�رة فيها
ج��راء �إ�صابته ،كما قالت �أغلب
م�صادر املعار�ضة.
وي �ن �ت �م��ي ال� ��� �س ��اروت وه� ��و م��ن
مواليد العام � 1992إىل مدينة
حم�ص و�سط �سوريا وانخرط
يف امل � �ظ� ��اه� ��رات �� �ض ��د ال �ن �ظ��ام
منذ بدايتها .وق��د �أط�ل��ق عليه
ال� �ن ��ا�� �ش� �ط ��ون ل� �ق ��ب (م �ن �� �ش��د
ال�ث��ورة) وذل��ك ب�سبب الأه��ازي��ج
والأن��ا� �ش �ي��د ال �ت��ي ك��ان يطلقها
خ�ل��ال ق �ي��ادت��ه ل �ل �م �ظ��اه��رات،
وال � �ت ��ي ان �ت �� �ش��رت ع �ل��ى ن �ط��اق

وا� �س��ع ع�ب�ر و� �س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي.
وك � ��ان ال� ��� �س ��اروت ق �ب��ل ال �ث��ورة
ح��ار��س�اً لفئة ال���ش�ب��اب يف ن��ادي
ال�ك��رام��ة احلم�صي �أح��د �أع��رق
الأندية ال�سورية ،و�أ�صبح �أحد

�أب� ��رز وج ��وه احل� ��راك ال�سلمي
�ضد النظام بعد انطالق الثورة
ول � َّق �ب��ه ال �ن��ا� �ش �ط��ون ف�ي�م��ا بعد
بـ(حار�س الثورة ال�سورية).
وم� � ��ع ج � �ن� ��وح ال � �ن � �ظ ��ام ل �ل �ح��ل
ال�ع���س�ك��ري وا��س�ت�خ��دام��ه ال�ق��وة
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ال� �ع ��دوان� �ي ��ة �� �ض ��د امل �� �س �ل �م�ين.
ولل��أ� �س��ف ه �ن��اك �أح� � ��زاب مثل
ح��زب احل��ري��ة ،ي�ع��ادي الإ��س�لام
ويريد �إغالق امل�ساجد».
ول �ف �ت��ت �إىل �� �ض ��رورة �أن يقف
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ون ال ��ذي ��ن ي �ف �ك��رون
ب�ط��ري�ق��ة خم�ت�ل�ف��ة واحل �ك��وم��ة،
�ضد ه��ذا الو�ضع ب�شكل �صريح
وحازم.
واع� �ت�ب�رت �أن ت���ص��اع��د ال�ي�م�ين
املتطرف يف �أوروب ��ا م��ع اق�تراب
انتخابات الربملان الأوروبي ،يعد
تطوراً �سلبياً يدعو �إىل القلق.
وتابعت« :ينبغي �أن نحافظ على
الدميقراطية داخ��ل املجتمع يف
�أعلى امل�ستويات ،وحماية احلقوق
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،ون �ع �م��ل ع �ل��ى ط��رح
درا�� �س ��ات وت �ق��اري��ر ن �ع��ده��ا ح��ول
الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا وال �ت �م �ي �ي��ز ،يف
�أجندة االحتاد الأوروبي �أي�ضاً».
وق��ال��ت �إن ال�ه��ول�ن��دي�ين لي�سوا
ج�م�ي�ع�ه��م م �ع��ادي��ن لل��إ� �س�ل�ام،
و�إمن� ��ا ه �ن��اك بينهم م��ن ينظر
ب� ��إي� �ج ��اب� �ي ��ة جت � � ��اه امل �� �س �ل �م�ين
وي� �ت� �ع ��اون ��ون م �ع �ه��م ،وال �ك �ت��اب
اجلديد ي�شري �أي�ضاً �إىل �أهمية
امل�ساهمة التي تقدمها امل�ساجد
للمجتمع.
وختمت فان دير فالك بالإ�شارة
�إىل �أن عملهم املقبل �سيكون حول
الر�أي ال�سلبي للإعالم وت�أثريه
يف م�س�ألة الإ�سالموفوبيا.

ال �ع �� �س �ك��ري��ة � �ض��د امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ا�ضطر ال�ساروت وبع�ض رفاقه
حل �م��ل ال �� �س�ل�اح وق� �ت ��ال ق ��وات
ال �ن �ظ��ام دف ��اع �اً ع��ن م��دي�ن�ت�ه��م،
�ِب� على ترك
ويف ع��ام � 2014أُج رِ
م��دي�ن�ت��ه ح�م����ص ��ض�م��ن ات �ف��اق
�إخ�ل�اء للمعار�ضني يف املدينة،
ب �ع��د ح �� �ص��ار وق �� �ص��ف ل �ق��وات
النظام عليها دام لأ�شهر.
وعاد ال�ساروت للعمل الع�سكري
�� �ض� �م ��ن اجل� �ي� �� ��ش احل � � ��ر � �ض��د
ال �ن �ظ��ام م ��ع ا�� �ش� �ت ��داد امل �ع ��ارك
�شمايل �سوريا وحماولة النظام
وحلفائه التقدم يف ريفي حماه
و�إدلب.
وكان قد فقد والده وخم�سة من
�إخوته على يد قوات النظام منذ
انطالق الثورة يف مار�س .2011

